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Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

 
 
 
 

Odstupňované hodnotenie plnenia jednotlivých požiadaviek 

Body Indikátor plnenia  jednotlivých požiadaviek daného kritéria 

5  požiadavky sú splnené - posudzovateľ pridelil plný počet bodov 

4  požiadavky kritéria sú splnené, ale vyskytujú sa diskutabilné prvky, to 

znamená, že posudzovateľ by vedel navrhnúť aj skvalitnenie 

3  hodnotený jav ešte vyhovuje požiadavkám kritéria, má však viacero menších 

nedostatkov 

2  požiadavky kritéria sú len čiastočne splnené, prevažujú nedostatky 

1  spracovanie daného javu len minimálne vyhovuje danému kritériu, má príliš 

veľa nedostatkov 

0 hodnotený jav nevyhovuje požiadavkám kritéria 

 

 

 

 
  
I. kritérium: Súlad učebnice so Štátnym vzdelávacím programom 
Požiadavka: Školská učebnica funguje okrem iného ako prvok Štátneho vzdelávacieho programu.  Učebnica ho 
presnejšie vymedzuje a konkretizuje na základe všeobecných, čiastkových a operacionalizovaných cieľov 
(výkonových požiadaviek i obsahového štandardu príslušného vzdelávacieho programu). Ich prostredníctvom 
má rozvíjať základné kompetencie žiaka. 
  
 
 

 
 

Max. 
počet 
bodov 

Počet 
bodov 

1.  Didaktický systém učebnice spresňuje a vystihuje koncepčný rámec 
Štátneho vzdelávacieho programu pre daný vyučovací predmet vo 
vzdelávacej oblasti .  

5  

2.  Didaktický systém učebnice konkretizuje  a rozvíja  štruktúru 
učebných výkonov v Štátnom vzdelávacom programe pre  daný 
vyučovací predmet (výkonový štandard).   

5  

3.  Obsahová štruktúra učebnice je v koncepčnej zhode s obsahovým 
rámcom Štátneho vzdelávacieho programu pre daný vyučovací 
predmet. 

5  

Súčet dosiahnutých bodov 15  
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II. kritérium:  Základné funkcie a štruktúrne komponenty učebnice   
Požiadavka: Učebnica plní viacero funkcií a obsahuje rôzny počet štruktúrnych komponentov, ktoré umožňujú 
realizovať tieto jednotlivé funkcie. Učebnica predstavuje predovšetkým súbor informácií, ktoré prezentuje 
rôznymi formami, a to verbálnou, obrazovou alebo kombinovanou. Súčasne je učebnica základným didaktickým 
médiom, prostriedkom, ktorý riadi žiakovo učenie i učiteľovu výučbu tým, že proporčne vymedzuje učivo, ktoré 
sa má zvládnuť za istý čas. Učebnica ďalej orientuje svojich adresátov o spôsoboch jej využívania. 
 
Kritérium II. 1 
Funkcia prezentácie učebného obsahu v učebnici (súbor informácií)  
 
 

 
 

Max. 
počet 
bodov 

Počet 
bodov 

1.  Súbor informácií v učebnici vychádza z daného stavu a úrovne 
vedeckého poznania, zodpovedá odbornej a vecnej správnosti. 

5  

2.  Autori v textoch kontrolujú svoje hodnotenia, súdy a podrobujú ich 
racionálnym mieram, ktoré sú príznačné v spoločenstve vedcov. 

5  

3.  Súbor informácií je usporiadaný, prehľadný a rozlíšený. 5  
4.  Súbor informácií rešpektuje zásadu veku primeranosti. 5  
5.  Súbor informácií umožňuje vytvárať medzipredmetové vzťahy. 5  
6.  Učebnica obsahuje odkazy na iné zdroje informácií. 5  
7.  Učebnica sa skladá z rôznorodých verbálnych komponentov. 5  
8.  Učebnica sa skladá z rôznorodých obrazových, grafických 

komponentov. 
5  

9.  Obrazové komponenty neplnia len funkciu ilustrácie a konkretizácie 
textu, ale aj funkciu zdroja ďalších informácií v zmysle nositeľa 
hlbších významov (ikonický – obrazový text).  

5  

Súčet dosiahnutých bodov 45  
 
Kritérium II. 2 
Funkcia riadenia učenia žiakov a výučby 
 
 

 
 

Max. 
počet 
bodov 

Počet 
bodov 

1.  Aparát riadenia učenia žiakov tvorí ucelený systém. 5  

2.  Prítomnosť úvodu alebo predhovoru, prípadne explicitné vyjadrenie 
učebných cieľov. 

5  

3.  Učebnica sa skladá z výkladovej a pracovnej, analytickej časti. 5  

4.  Kognitívne odstupňovanie systému  učebných otázok a úloh podľa 
náročnosti.       
 

5  

5.  Prítomnosť učebných úloh a otázok na upevňovanie a systematizáciu 
kompetencií žiakov. 

5  

6.  Využitie grafických symbolov na riadenie učenia. 5  

7.  Prítomnosť zvláštnych farieb pre určité časti textu. 5  

8.   Využitie odlišného typu písma pre rôzne časti textu. 5  

9.  Adekvátnosť typografickej veľkosti písma k danej vekovej kategórii 
žiakov.  

5  

10.  Podpora rozvoja kritického myslenia.  5  

11.  Rešpektovanie požiadavky uplatňovania rôznych stratégií učenia sa. 5  

Súčet dosiahnutých bodov 55  
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Kritérium II. 3 
Organizačná funkcia učebnice 
 
 
 

 
 

Max. 
počet 
bodov 

Počet 
bodov 

1.  Učebnica uvádza prehľadne spracovaný obsah.   5  

2.  Grafické spracovanie učebnice je prehľadné, umožňuje sa  v nej 
orientovať. 

5  

3.  Spôsob štruktúrovania výkladového sekundárneho autorského textu, 
miera prehľadnosti tohto textu. 

5  

4.  Miera zabezpečenia prehľadnosti a lepšieho členenia medzititulkami 
alebo margináliami. 

5  

5.  Prítomnosť vecného, menného alebo zmiešaného registra. 5  

6.  Prítomnosť názorného, grafického prehľadu o všetkých štruktúrnych 
komponentoch, ktoré tvoria ucelený didaktický systém. 

5 
 
 

 

7.  Dôslednosť celkového vzhľadu učebnice z hľadiska grafickej 
úpravy, farebnosti a typografie   

5  

Súčet dosiahnutých bodov 35  

 
 
III. kritérium: Korektnosť autorov učebnice   
 
Kritérium III. 1 
Dodržiavanie korektnosti autorov učebníc  
Požiadavka: Autori pri tvorbe učebnice rešpektujú Ústavu Slovenskej republiky. Predovšetkým rešpektujú 
základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú všetkým ľuďom bez rozdielov rasy, farby pleti, jazyka, viery 
a náboženstva, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine a presadzujú rovné príležitosti mužov a žien. 
  
 
  Max. 

počet 
bodov 

Počet 
bodov 

1.  Spracovanie učiva podporuje rozvoj hodnotového systému žiakov. 5  

2.  Primeraný spôsob interpretácie prostredia, v ktorom žijú žiaci iných 
krajín. 

5  

3.  Primeraný spôsob  prezentácie iných národov a ich kultúr. 5  

4.  Vhodný spôsob  približovania aspektov ľudskej interakcie 
a kooperácie, aspektov medzinárodného porozumenia a mieru. 

5  

5.  Eliminovanie stereotypov a predsudkov vo vykresľovaní iných.   5 
 
 

 

6.  Prítomnosť ideologických interpretácií (politických, kultúrnych, 
náboženských), ktoré nie sú podložené dôkazmi alebo ich 
interpretácia nie je vyvážená iným pohľadom na túto problematiku 

5  

7.  Prítomnosť mnohostrannosti v prístupoch autorov(zásada 
multiperspektivity) Exemplárne uplatňovanie viacerých sociálnych 
perspektív, uhlov pohľadu 

5  

Súčet dosiahnutých bodov 35  
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Sumár dosiahnutých bodov z celkového počtu bodov 
 
Kritérium Celkový 

možný 
počet bodov 

Dosiahnutý 
počet bodov  

Súlad učebnice so Štátnym vzdelávacím programom  15  
Funkcia prezentácie učebného obsahu v učebnici (súbor 
informácií)  

45  

Funkcia riadenia učenia žiakov a výučby učiteľa 55  
Organizačná funkcia učebnice 35  
Dodržiavanie korektnosti autorov učebníc   35  
Celkový počet bodov  185  

 
 
Učebnica pre žiaka dosiahla v celkovom hodnotení .................. bodov. 
 
 
 
Učebnica pre žiaka musí dosiahnuť v  hodnotení minimálne 75% bodov z celkového 
počtu bodov. 


